
Ζούμε σε μία εποχή που η αξία της 
πληροφορίας είναι ανεκτίμητη για 
τη διαμόρφωση της σωστής 
άποψης.

ΣεΣε μια εποχή που τα μέσα 
ενημέρωσης ελέγχονται στο 
μεγαλύτερο βαθμό τους, από την 
εκάστοτε κεντρική εξουσία και η 
πληροφόρησή μας είναι ελλιπής και 
κατευθυνόμενη.

ΠολλάΠολλά κανάλια και εφημερίδες, 
παίζουν το παιχνίδι της εξουσίας και 
των πληρωμένων δημοσιευμάτων 
και αποκρύπτουν την αλήθεια, ή 
φοβούνται να την αποκαλύψουν.

ΤαΤα blogs σε αυτό το παιχνίδι της 
ενημέρωσης παίζουν ένα ιδιαίτερο 
και ξεχωριστό ρόλο. Προβάλλουν 
αφιλτράριστα την είδηση 
αφήνοντας τον αναγνώστη να 
σχολιάσει και να προβληματιστεί. 
Δεν φοβούνται να γράψουν 
ονόματαονόματα και να προκαλέσουν τις 
καταστάσεις.

Το Blog News συγκεντρώνει τις 
σημαντικότερες ειδήσεις και νέα 
από τα σημαντικότερα blogs της 
Ελλάδας και σας τα προσφέρει σε 
ένα αρχείο με στυλ εφημερίδας.

Στην προσπάθεια αυτή ζητούνται 
συνεργάτες. Μια ομάδα που θα 
επεξεργάζεται τις ειδήσεις και θα 
προτείνει τα νέα της ημέρας. 
Ξεκινάμε με αυτή την πρώτη 
έκδοση και αναμένουμε την 

συμμετοχή σας στο 

blognews8@gmail.comblognews8@gmail.com

http://blognews8.wordpress.com

Η SIEMENS έκλεισε 
το ξενοδοχείο του Λιάπη

Η SIEMENS έκλεισε το ξενοδοχείο του Λιάπη - ιδού η 
απόδειξη μέσα από το mail που απεκάλυψε το ALTER. 
«…Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Siemens έκανε 
κράτηση για τον κ. Μιχαήλ Λιάπη, από τις 16 έως τις 17 

Ιουνίου 2005...». 

Το μπαλάκι στην αυλή του Μαξίμου τώρα.

http://www.antinews.gr

από το http://troktiko.blogspot.com

To ξενοδοχείο επιβεβαίωσε ότι το 
δωμάτιο το έκλεισε η εταιρεία 
siemens αλλά το troktiko τα έχει 
γράψει. Το πλήρωσε μόνος του ο 
Λιάπης! Ο υπουργός Μιχάλης 
Λιάπης πήγε σε προγραμματισμένο 
ταξίδι από την siemens και ο ίδιος 
δενδεν δέχθηκε να τα πληρώσει η 
εταιρεία. Άρα ο Λιάπης δεν φαίνεται 
ότι δεν πλήρωσε. Γιατί η siemens 
έκλεισε το...ταξίδι; Για να τον έχει 
στο χέρι; Ή ήθελε να κάνει δώρο και 
δεν το δέχθηκε ο Λιάπης;
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Σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται η κυβέρνηση, όπως και 
όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη "διάγνωση" κάνει σύμφωνα 
με πληροφορίες και ο επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης που 
είναι ο πιο έμπιστος σύμβουλος του Κ. Καραμανλή για τα 
θέματα αυτά.
ΟΟ Γ. Λούλης δεν βλέπει φως στο τούνελ επειδή το θέμα των 
σκανδάλων συνδέεται με την πολύ άσχημη κατάσταση της 
οικονομίας. Αν υπήρχε προοπτική ανάταξης στον τομέα της 
οικονομίας θα μπορούσε, όπως λέει, να υπάρχει κάποια 
αισιοδοξία.
ΤέτοιαΤέτοια προοπτική όμως δεν υπάρχει και γι' αυτό, μέ βάση τις 
μετρήσεις που παρακολουθεί, αποκλείει το ενδεχόμενο 
ανάκαμψης των ποσοστών της ΝΔ στα προηγούμενα επίπεδα 
της . Με απλά λόγια έχει αποκλείσει και αυτός την 
αυτοδυναμία.
ΤιΤι εισηγείται, λοιπόν, προς τον Κ. Καραμανλή; Οι πληροφορίες 
λένε ότι εισηγείται απλώς ...συντήρηση δυνάμεων. Δηλαδή 
λέει ότι η κυβέρνηση το μόνο που μπορεί πλέον να κάνει είναι 
να κερδίζει χρόνο προσπαθώντας να "εξοβελίσει" τα 
δυσάρεστα θέματα. Και ο Κ. Καραμανλής με διάφορες 
επιμέρους κινήσεις να προσπαθήσει να παρατείνει το χρόνο 
της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ και της δικής του παραμονής 
στην πρωθυπουργία. Μέχρι εκεί...στην πρωθυπουργία. Μέχρι εκεί...

Δεν γίνεται τίποτα πια...
από το http://press-gr.blogspot.com 
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Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. 
κατηγορείται για υπεξαίρεση 
700.000 ευρώ από το αρχηγείο. 
Το απίστευτο της υπόθεσης 
-σύμφωνα και με την ερώτηση που 
κατέθεσαν 15 βουλευτές της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης- είναι 
πωςπως ο αστυνομικός διευθυντής 
ήταν μέλος της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής που παρέλαβε το 
σύστημα TETRA (C4I) και σήμερα 
πρόεδρος της επιτροπής για την 
παραλαβή του συστήματος C4I (!). 
Η αποκάλυψη της κατάχρησης - 
μαμούθ έγινε όταν για πρώτη φορά 
μετά το 1995 έγινε έλεγχος στα 
οικονομικά της υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων και 
διαπιστώθηκε ότι είχαν κάνει 
φτερά 700.000 ευρώ. Στην 
υπόθεσηυπόθεση φέρεται να εμπλέκεται 
και ένας αρχιφύλακας, ενώ με 
εντολή του αρχηγού του Σώματος 
αντιστράτηγου Βασίλη Τσιατούρα 
οι δύο ένστολοί τέθηκαν σε 
διαθεσιμότητα. Παράλληλα, 
ερευνάται από ειδικό κλιμάκιο και 
ηη εμπλοκή και άλλων ατόμων στην 
πρωτοφανή αυτή υπόθεση.

Συνελήφθη για 
υπεξαίρεση ο 
παραλαβών 
το …C4I

από το http://www.antinews.gr

Κατόπιν έντονου παρασκηνίου, ζυμώσεων και πιέσεων, οι  Lockheed Martin και 
TITAN αποσύρθηκαν και στη θέση τους εμφανίστηκε η Raytheon. Έμεινε επίσης, η 
SAIC.Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές ο τότε πρεσβευτής των ΗΠΑ, 
Τόμας Μίλερ, προωθούσε την Lockheed Martin και μέχρι το τέλος –λένε οι άνθρωποι 
της - ήταν εναντίον της SAIC. Προωθούσε επίσης, τη Μotorola που ήταν σε συμμαχία 
με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ (βλ.και εδώ). Αυτό όμως προκάλεσε την αγανάκτηση άλλων 
αμερικανών επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν έπαιρναν τις δουλειές που ήθελαν, αλλά 
διέθετανδιέθεταν υψηλότερες διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον. Με αποτέλεσμα να αφιχθεί 
κατεπειγόντως στην Αθήνα (περίοδος έκρηξης της βόμβας Ξηρού) ένα  κλιμάκιο του 
FBI και να τρομοκρατηθεί η …. «αντιτρομοκρατική» της ΕΛΑΣ που νόμισε ότι «κάτι 
βρήκαν πάλι οι σύμμαχοι». Αποστολή των πρακτόρων του FBI ήταν όμως «να 
τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί» τον επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής και το 
έκαναν. Πώς είχε οδηγηθεί σε αυτόν το FBI; Συνελήφθη κάποιος στην Αμερική με 
…σημαδεμένα χρήματα.

Ύστερα από 30 χρόνια, που θα αρθεί το απόρρητο, θα μάθουμε τι περιέχει η 
πολυσέλιδη έκθεση του FBI που συνόδευσε τον κ. Μίλερ στην απομάκρυνσή του από 
την Αθήνα και τελικά το διπλωματικό σώμα. Πράγμα που έγινε με κομψό τρόπο, 
επειδή τον έσωσε από τα χειρότερα ο γιος του Ράμσφιλντ, του πανίσχυρου τότε 
υπουργού Αμύνης του Τζωρτζ Μπους τζούνιορ.

ΓιατίΓιατί ενδιαφέρουν αυτά τον νέο ειδικό ανακριτή που θα αναλάβει την υπόθεση της 
Ζήμενς; Επειδή γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση Μίλλερ και στενοί συνεργάτες 
του κ Τρεπεκλή που εργάστηκαν για την SAIC και την Siemens, αλλά δεν κλήθηκαν 
να καταθέσουν από τον κ. Αθανασίου. Οι ίδιοι άνθρωποι γνωρίζουν και πως 
μοιράστηκαν τα 6,5 εκατομμύρια που φέρεται να εισέπραξε ως προμήθεια ο κ. 
Τρεπεκλής (διαβάστε κι εδώ: Δια του τρία τα 6, 5 εκ του Τρεπεκλή;). Τελικά μόνο 
κάποια ίχνη της πραγματικής αλήθειας μας έχουν πει. 

Πόσο ελλιπείς και πόσο 
αποπροσανατολισμένες είναι οι 
έρευνες για το σύστημα ασφαλείας 
των Ολυμπιακών Αγώνων C4I, 
αποδεικνύεται από τα εξής, τα 
οποία είχαμε δημοσιεύσει στις 
14/2/2008 ( Η αλήθεια για τον 
Τόμας Μίλερ και τις ΜΗΖΕΝΣ):Τόμας Μίλερ και τις ΜΗΖΕΝΣ):

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού 
για C4I (2001-2002) είχαν 
εμφανιστεί τρεις ενδιαφερόμενες 
αμερικανικές εταιρείες, οι Lockheed 
Martin, SAIC και TITAN. 

Μια ξεχασμένη 
αλλά πολύ επίκαιρη υπόθεση

από το http://www.antinews.gr

Στο δελτίο ειδήσεων του ALPHA, οι αφίσες των    
φοιτητών και η φωτογραφία που έβγαλε το taxalia 
την 08-5-2008. Η αυθεντική φωτο, που τράβηξε ο 
γράφων, κατά τη διάρκεια μεγάλου ρεπορτάζ, 

μέσα στο Α.Π.Θ., στο οποίο βγάλαμε 
δεκάδες θέματα. 

SIEMENS ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
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Λίγες βδομάδες μετά την 
κυκλοφορία του Firefox 3 και 
μέσα στον Ιούλιο, η Μοzilla θα 
διαθέσει την δοκιμαστική έκδοση 
του 3.1 με στόχο την τελική 
διάθεση πριν το 2009.
ΟΟ Firefox 3.1 θα περιέχει κώδικα 
που δεν πρόλαβε να 
ενσωματωθεί στον Firefox 3 και 
περιλαμβάνει βελτιώσεις στις 
λειτουργίες που έχουν να κάνουν 
με τα αγαπημένα-bookmarks, 
ανανεωμένη γραμμή 
διευθύνσεων,διευθύνσεων, χαρακτηριστικό 
που έχει προκαλέσει θετικότατη 
εντύπωση στους χρήστες του 
browser, καθώς και βελτιώσεις 
στο  Gecko 1.9.1.
H Mozilla ανακοίνωσε ότι 
περισσότερα από 8 εκατομμύρια 
χρήστες κατέβασαν τον Firefox 3 
κατά την διάρκεια της Download 
day. Η εταιρεία περιμένει την 
κατοχύρωση του ρεκόρ Guinness 
κάτι που πρέπει πρώτα να 
πιστοποιήσειπιστοποιήσει η αρμόδια επιτροπή 
από το Guinness.

Όλο και πιο κοντά στην νέα έκδοση του Wordpress 2.6 
με την δεύτερη beta να είναι διαθέσιμη για download.

Οι βασικές αλλαγές είναι οι παρακάτω

* Insert image and edit image fixes
* SSL fixes
* i18n fixes
* Lots of new inline documentation
* Improved tag auto-suggest* Improved tag auto-suggest
* TinyMCE 3.1.1 with Opera 9.5 and Safari fixes, proper align = center 
removal, and improved embeds support
* jQuery UI 1.5.1

WordPress 2.6 Beta 2
από το http://www.pestaola.gr

Η Διεθνής Αμνηστία κυκλοφόρησε 
κάποια viral videos τονίζοντας την 
ανάγκη καταπίεση των ειρηνικών 
διαδηλοτών και την περίπτωση του 
Huang Qi, ενός e-αντικαθεστωτικού 
που έχει τη σελίδα 
www.64tianwang.com. 

ΟΟ Huang Qi απο τις 10 Ιουνίου 
αγνοείται καθώς μια ομάδα 
άγνωστων κουκουλοφόρων μπήκε 
σε εστιατόριο που βρισκόταν με 
εθελοντές της οργάνοσής του και 
τους απήγαγαν.

ΑποΑπο τότε κανείς δε γνωρίζει τι έχει 
απογίνει και υπάρχει ο φόβος πως 
αυτή τη στιγμή βασανίζεται.

ΤοιΤοι νούμερο 64 στη σελίδα του 
αναφέρεται στην 4η μέρα του 6ου 
μήνα του 1989 όταν οι αρχές 
επιτέθηκαν με όπλα σε ειρηνικούς 
διαδιλοτές στην πλατεία Tiananmen.

ΣεΣε αυτό το post βλέπεται και κάποιες 
διαφημίσεις της Διεθνούς Αμνηστίας 
με τις οποία μας καλεί όλους να 
συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μετά το πέρα 
των Ολυμπιακών Αγώνων, με το 
moto “After the Olympic Games, the 
fight for human rights must go on.”fight for human rights must go on.”

Διεθνής Αμνηστία 
για Κίνα και Ολυμπιακούς Αγώνες

από το http://www.internetakias.gr
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ΜΙΚΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
από το http://sport-mix.blogspot.com

Ουρανοξύστης 
Σφηνοτουβλάκια

Να ένας πύργος ο κάθε όροφος του οποίου θα γυρίζει 
γύρω-γύρω σαν αυτά τα κιτς 
εστιατόρια-μπαρ-τουριστοπαγίδες σε κτίρια του Καΐρου, 
της Θεσσαλονίκης και άλλων δημοφιλών προορισμών. 
Ξαναπάμε: Όλοι οι όροφοι θα στρίβουνε, και μάλιστα θα 
στρίβουν κατά το δοκούν, με διαφορετικές ταχύτητες, 
φτιάχνοντας εντυπωσιακά σχήματα που θα 
μεταλλάσσονται,μεταλλάσσονται, ή κάτι σαν έναν γιγάντιο Jenga. Πού 
αλλού; Στο Ντουμπάι.

από το http://www.spitoskylo.gr

Πολύ ωραίος, τσιμεντένιος 
σαλιγκαρόμορφος νεροχύτης. 
Θα του προκαλούσε μεγάλη 
έκπληξη, του σπιτόσκυλου, αν 
δεν το ‘χει ξανασκεφτεί 
κανένας αυτό το σχέδιο.


